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Innledning 

Metan (CH4) produseres i vomma under mikrobiell fermentering av fôret. Globalt 

utgjør utslipp av metan fra drøvtyggere omkring 28 % av alt menneskeskapt 

utslipp av CH4 (Beauchemin et al., 2008) og bidrar dermed betydelig til global 

oppvarming (Johnson & Johnson 1995). Det er derfor viktig å undersøke 

muligheter for å redusere metanutslipp som stammer fra fermentering i vom hos 

drøvtyggere. Under norske produksjonsforhold utgjør grassurfôr en stor andel (45 

%) av fôrrasjonen til melkekyr (Tine Rådgivning 2011). NDF er den dominerende 

kjemiske komponenten i gras og innholdet øker og fordøyeligheten reduseres med 

utsatt utviklingstrinn, og dermed vil både surfôrets energiverdi og kuas 

opptakskapasitet reduseres (Rinne et al., 1997). For å oppnå surfôr med høy 

fôrverdi er det derfor nødvendig å høste graset på et tidlig utviklingsstadium. 

Hvilken effekt høstetid av grassurfôr har på metanproduksjon i vom er ikke godt 

dokumentert. Hovedformålet med dette forsøket var å undersøke hvordan ulik 

høstetid og dermed kvaliteten av grassurfôret påvirker metanutslipp fra melkekyr. 

 

Material og metode 

Seks vomfistulerte melkekyr i tidlig laktasjon ble benyttet i et forsøk utført ved 

Stoffskifteavdelingen ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 

2008. Forsøksbehandlingene var grassurfôr fra blandingseng av timotei og 

engsvingel høstet ut fra NDF nivået i graset. Det ga tre surfôrkvaliteter: veldig 

tidlig høstetid (VTH), normal høstetid (NH) og sen høstetid (SH). Alle tre 

surfôrkvalitetene ble høstet fra samme eng, men VTH og SH var fra henholdsvis 

en veldig tidlig og en sen 1.slått, mens NH var fra 3.slått. Hver surfôrkvalitet ble 

kombinert med lavt (L) og høyt (H) kraftfôrnivå tilsvarende henholdsvis 5 og 9 

kg. Kraftfôret ble produsert uten NDF og inneholdt 69 prosent hvetestivelse, og 

kasein og sildemel som proteinkilde. Forsøket ble utført som et 3x2 faktorielt 

design over 4 perioder. 



Surfôr og kraftfôr ble tildelt sammen og daglig fôrrasjon ble fordelt på syv 

utfôringer. Surfôr ble tildelt etter appetitt i tilvenningsperioden og ble begrenset til 

90 prosent av dette i periodene med prøveuttak. Fôrrester ble fjernet før første 

morgenfôring. Kyrne ble melka to ganger daglig. I prøveuttaksperioden ble det 

registrert fôropptak, daglig melkeytelse, gjødselmengder og pH i vom. Det ble 

videre tatt ut vomprøver for analyse av flyktige fettsyrer (VFA). Bestemmelsen av 

metanemisjon ble gjort over 5 dager ved hjelp av SF6- metoden (Garmo et al., 

2009). Fôr og gjødsel ble analysert for kjemisk sammensetning ved LabTek 

(IHA), i tillegg til VFA.  

 

Resultat og diskusjon 

De tre surfôrkvalitetene som ble brukt i forsøket (Tabell 1) hadde forskjellig 

kjemisk sammensetning pga. ulik høstetider, noe som viser seg i innhold av NDF, 

råprotein, råfett og vannløselige karbohydrater (VLK). 

 
Tabell 1. Kjemisk sammensetning av forsøksfôret.  
 Surfôr1 

Kraftfôr 
 VTH1 NH1 SH1 

Tørrstoff, g/kg 310 349 242 871 

Bruttoenergi, MJ/kg TS 21,6 20,0 20,0 18,9 

Kjemisk sammensetning:     

Råprotein, g/kg TS 215 127 125 158 

Råfett, g/kg TS 44 39 29 58 

Stivelse, g/kg TS - - - 733 

aNDF, g/kg TS 422 539 649 7 

Vannløselige karbohydrater, g/kg TS  108 71 16 - 

Aske, g/kg TS  78 77 66 53 
1 VTH = veldig tidlig høstetid, NH = normal høstetid, SH = sen høstetid 

 

Kyr som fikk tildelt VTH surfôr hadde et høyere (P = 0, 01) totalopptak av 

tørrstoff (TS) og et høyere (P < 0, 001) opptak av fordøyelig TS sammenlignet 

med kyr fôret med NH eller SH (Tabell 2). Følgelig var også ytelsen, kg EKM, 

høyere (P = 0, 02) for kyr tildelt VTH surfôr sammenlignet med NH og SH. 

Metanemisjon uttrykt i gram/kg fordøyelig TS, som andel av bruttoenergiopptak 

(Ym), og som g/kg EKM, økte numerisk fra behandling med surfôr VTH til NH og 

videre til SH, men var signifikant forskjellig bare mellom VTH og SH (Tabell 2). 

Det var ingen effekt av kraftfôrnivå på metanemisjon. Surfôrkvaliteten hadde 

ingen effekt på pH i vom eller totalproduksjon av flyktige fettsyrer (VFA) i vom 

(Tabell 3). Imidlertid var andelen av de enkelte syrene påvirket, hvor VTH ga en 

høyere andel propionsyre sammenlignet med NH og SH. Dermed var forholdet 

propionsyre/(eddiksyre + smørsyre) i vom høyere (P = 0, 02) for kyr tildelt rasjon 

med VTH (0, 26) i forhold til når NH (0, 20) eller SH (0, 20) inngikk i 

fôrrasjonen. Kraftfôrnivå hadde ingen effekt på gjæringsmønsteret i vom.  



Tabell 2. Fôropptak, ytelse og metanemisjon. 

 Surfôrkvalitet1 SEM2 Kraftfôrnivå SEM P-verdier3 

 VTH NH SH Høyt Lavt Surfôrkvalitet Kraftfôr 

Opptak, fordøyelig TS, kg/dag 13,4a 11,3b 10,9b 0,7 11,5a 12,2a 0,7 <0,001 0,29 

Ytelse, kg EKM/dag 28,8a 24,6b 24,6b 1,6 24,4a 27,7a 1,7 0,02 0,11 

Metan          

g/dag 309,7a 295,1a 333,9a 18,4 313,4a 312,4a 19,4 0,20 0,97 

g/kg TSI 19,4a 20,8a 23,4a 1,4 22,1a 20,3a 1,5 0,06 0,34 

g/kg fordøyelig TSI 23,7a 27,0ab 31,4b 2,0 27,8a 26,9a 1,9 0,006 0,72 

Andel av BE opptak, (Ym) 0,0469a 0,0533ab 0,0600b 0,0036 0,0559a 0,0510a 0,0038 0,02 0,31 

g/kg EKM 11,0a 12,3ab 14,1b 0,8 12,9a 12,0a 0,9 0,007 0,38 
1 VTH = veldig tidlig høstetid, NH = normal høstetid, SH = sen høstetid, 2 SEM = standard error mean, 3 Ingen interaksjon (P > 0,05) 

mellom surfôrkvalitet og kraftfôrnivå 

TS = tørrstoff, EKM = Energikorrigert melk, BE = Bruttoenergi, TSI = tørrstoffinntak 

Gjennomsnittverdier på samme rad med forskjellig oppheva bokstav (a, b, c) er signifikant forskjellige (P < 0,05). 

 

Tabell 3. Gjæringsmønster i vom. 

 Surfôrkvalitet1 SEM2 Kraftfôrnivå SEM P-verdier3 

 VTH NH SH Høyt  Lavt Surfôrkvalitet Kraftfôrnivå 

Flyktige fettsyrer, totalt mM 115,5a 106,0a 104,5a 3,7 109,0a 108,3a 3,3 0,12 0,88 

Mol/100 mol          

Eddiksyre (E) 61,0a 69,1b 69,9b 0,9 66,3a 67,0a 0,8 <0, 001 0,57 

Propionsyre (P) 19,2a 15,9b 16,0b 0,8 17,4a 16,6a 0,7 0,02 0,48 

Smørsyre (S) 14,1a 10,7b 9,5b 0,5 11,4a 11,4a 0,5 <0, 001 0,98 

Forhold P/ (E+S) 0,26a 0,20b 0,20b 0,01 0,23a 0,22a 0,01 0,02 0,55 

1 VTH = veldig tidlig høstetid, NH = normal høstetid, SH = sen høstetid, 2 SEM = standard error mean, 3 Ingen interaksjon (P > 0,05) 

mellom surfôrkvalitet og kraftfôrnivå  

Gjennomsnittverdier på samme rad med forskjellig oppheva bokstav (a, b, c) er signifikant forskjellige (P < 0,05).



Surfôr VTH skilte seg fra SH med en lavere NDF-fraksjon og følgelig et høyere 

innhold av vannløselige karbohydrater (108 vs. 16 g/kg TS), protein (215 vs. 125 

g/kg TS) og fett (44 vs. 29 g/kg TS). Fermentering av både VLK og protein i vom 

gir en økt produksjon av propionsyre sammenlignet med omsetning av fiber 

(Jansen, 2010), og dermed en redusert CH4 produksjon (Tabell 2). Surfôr VTH, 

med en mindre andel NDF og en større andel ikke-NDF av TS, førte til en 

forandring i VFA profil med en reduksjon i andel eddiksyre og en økning i andel 

propionsyre av total VFA (Tabell 3), og følgelig en reduksjon i metanemisjon. Fett 

kan også undertrykke metanproduksjon i vom (Beauchemin et al., 2008). Det er 

derfor sannsynlig at VTH med et høyere fettinnhold enn SH (44 vs. 29 g/kg TS) 

kan også ha bidratt til en lavere Ym.  

 

Konklusjon 

Utviklingstrinnet ved høsting av gras til ensilering påvirket metanutslippet fra 

melkekyr. Fôring med svært tidlig høsta grassurfôr ga et 25-30 % lavere 

metanutslipp uttrykt i forhold til fordøyelig TS opptak, opptak av BE eller EKM, 

sammenlignet med surfôr av gras høsta på et sent utviklingsstadium. Dermed kan 

bruk av tidlig høsta grassurfôr med høy fôrverdi også være en måte å redusere 

metanutslipp på. 

 

Referanser 

Beauchemin, K.A., Kreuzer, M., O’Mara, F., McAllister, T.A., 2008. Nutritional 

management for enteric methane abatement: a review. Aust. J. Exp. Agr. 48, 21-27. 

 

Garmo, T., Thuen, E., Nes, S.K., Krizsan, S.J., Volden, H., Ollila, V. & Harstad, O.M. 2009. 

Effekt av grovfôrkvalitet og kraftfôrnivå på metanemisjon hos mjølkeku. 

Husdyrforsøksmøtet 2009, s. 147-150.  

 

Janssen, P.H., 2010. Influence of hydrogen on rumen methane formation and fermentation 

balances through microbial growth kinetics and fermentation thermodynamics. Anim. Feed. 

Sci. Tech. 160, 1-22.  

 

Johnson, K.A. & Johnson, D.E., 1995. Methane emissions from cattle. J. Anim. Sci. 73, 

2483-2492. 

 

Rinne, M., Huhtanen, P., Jaakkola, S., 1997. Grass maturity effects on cattle fed silage-

based diets. 2. Cell wall digestibility, digestion and passage kinetics. Anim. Feed Sci. Tech. 

67, 19-35. 

 

Tine Rådgivning og Medlem. 2011. Nøkkeltall for Kukontrollen 2009. Online 13.01.11 på 

http://medlem.tine.no/trm/tp/page?id=58&key=7617.  


